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Pomáháme s rozumem,
nasloucháme s citem
Naši pracovníci se v roce 2014 aktivně účastnili konferencí, seminářů, kulatých
stolů nebo mezioborových pracovních skupin konaných organizacemi
zabývajícími se sociálně právní ochranou dětí, jednalo se například o seminář
na téma Specifika práce s romskou minoritou, Úvod do problematiky zapojování
dětí do rozhodování v rámci SPOD - přímá práce s dětmi, Nový občanský zákoník,
Kniha života, Kontakt dítěte s biologickou rodinou, Adaptace dítěte v rodině, Péče
o dítě se zdravotním handicapem, Co nás spojuje a nerozděluje při pomoci dětem
s ADHD, Práce s rodinou v obtížných životních situacích se zaměřením na domácí
násilí, Attachment a konference na téma Dejme dětem rodinu, Náhradní rodinná
péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů, Aktuální otázky rodinné
politiky a praxe, Školní zralost, Pěstounství nejen jako profese aneb novela v praxi,
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů, Asistovaný kontakt. Řadu
z těchto akcí sami moderovali či měli aktivní příspěvek do diskuze.
V roce 2014 jsme zorganizovali a zrealizovali jedno setkání pro spolupracující
odborníky SPOD a dvě pro odborníky z oblasti NNO, kteří se věnují tématu NRP.
Lektorsky jsme se podíleli na přípravách budoucích náhradních rodičů
ve Středočeském kraji a v Královéhradeckém kraji. V rámci spolupráce s Centrem
psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje se jednalo o některé
semináře, během kterých byli budoucí náhradní rodiče interaktivní zážitkovou
formou seznámeni se základními psychologickými, biologickými, výchovnými
a právními otázkami v oblasti pěstounské péče. Dále naši lektoři vedli celé
přípravy budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE v rámci projektu
realizovaného MPSV, zrealizovali jsme jeden běh příprav ve Středočeském kraji
a jeden v Královehradeckém kraji. Zároveň naši lektoři zrealizovali MiniPride
– setkání odborníků, kteří mají zájem poznat a vyzkoušet si sami na sobě systém
příprav PRIDE. Jednalo se o zážitkový seminář v rozsahu dvou a půl dne, který
se uskutečnil jednou v Praze (pro pracovníky Středočeského kraje) a jednou
v Českých Budějovicích.
Mgr. Lucie Salačová
odborný garant
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Pěstounská péče
na přechodnou dobu
– služba, která funguje
Kojenec patří do rodiny, nikoli do ústavu. Naše dvouletá zkušenost s doprovázením
přechodně umístěných dětí v náhradních rodinách tento názor potvrzuje. Za dva
roky od novely je v ČR 420 pěstounů na přechodnou dobu.
Pěstounka si dítě vyzvedává obvykle již v porodnici, po celou dobu svěření o něj
pozorně a laskavě pečuje, naplňuje jeho potřeby. Kojenci se po navázání vztahu
k jedné pečující osobě zklidňují, výborně prospívají. Vztah s jednou pečující osobou
je v tomto období pro dítě klíčový a nenahraditelný po celý další život, který bývá
v opačném případě často sledem selhávání a proher.
Pěstounky jsou pečovatelky se srovnanými životními hodnotami a postoji, rozumí
službě, kterou dělají. Předávání dítěte do další rodiny probíhá postupně a pomalu,
je vedeno podle potřeb dítěte. Podstatná je spolupráce všech stran, i ta se daří.
Po čase se ukazuje, že toto období je náročné pro dospělé – obě rodiny. Musí se
často navštěvovat, jezdit k sobě, trávit spolu čas. To vše je však ku prospěchu
dítěti, protože to je díky úsilí dospělých jemně předáno z přechodné pěstounské
rodiny do té, ve které při troše štěstí stráví spokojený život.
Mgr. Jolana Prušková
vedoucí terapeutického týmu, průvodce náhradních rodin
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1. projekt

Poradenské centrum
pro náhradní rodiny
Vedoucí projektu: Ing. Filip Rosenkranc
Hlavním principem Poradenského centra je podporovat informovanost, znalost
práv a nároků náhradních rodičů, poskytovat poradenské služby, které budou
napomáhat k prohlubování kompetencí náhradních rodičů při výchově přijatých
dětí a dále nabízet pomoc a možnosti řešení jejich konkrétních obtížných situací
a problémů spojených s výchovou dětí. Tento cíl je naplňován nejen formou poradenství (osobního, telefonického a emailového), ale také pravidelným zasíláním
všech našich odborných příruček pro náhradní rodiče, vydáním a distribucí Zpravodaje s aktualitami v oblasti NRP a odbornými články a dalšími aktivitami s cílem
šíření povědomí o náhradní rodinné péči a jejich formách mezi širokou veřejnost.
V roce 2014 jsme vydali tyto publikace: Sborník praxe novely o sociálně – právní
ochraně dětí – s Rozumem a Citem, Sborník Dítě v nejlepších rukách – zavádění
nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou
dobu. V obou publikacích je možné nalézt kazuistické příběhy, kterými otevíráme
způsob naší spolupráce s klienty.
V roce 2014 se pracovníci Poradenského centra zúčastnili mnoha konferencí,
kulatých stolů a panelových diskuzi na téma náhradní rodinné péče, připravujeme
a vydáváme odborné články.
V rámci poradenského centra se pravidelně realizují svépomocná setkání
pro příbuzenskou pěstounskou péči. Další oblast, kterou jsme začali rozvíjet
v poradenství je školská tématika.
Díky službám Poradenského centra máme možnost pracovat i s těmi klienty, kteří
nejsou účastníky dohod o výkonu pěstounské péče, tedy s adoptivními rodinami, partnery a příbuznými pěstounů, biologickými dětmi v náhradních rodinách,
zájemci o pěstounskou péči, absolventy příprav - budoucí pěstouny a adoptivní
rodiče.
AKTIVITY A KLIENTI:
• Počet klientů: 923 klientů, 1523 intervencí
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2. projekt

Doprovázení
náhradních rodin
Vedoucí projektu: Bc. et Bc. Martin Galbavý
V roce 2014 jsme v projektu Doprovázení spolupracovali se 175 pěstounskými
rodinami. Každá rodina má na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské
péče svého průvodce, který ji navštěvuje nejméně jednou za dva měsíce,
s rodinou dále komunikuje telefonicky a emailem, koordinuje celou škálu služeb
pro rodinu (vzdělávání, odlehčující a respitní péči, případně i terapeutickou pomoc,
komunikaci se školou a dalšími institucemi, asistovaný kontakt mezi dětmi a jejich
biologickou rodinou, případové konference), komunikuje s pracovníkem OSPOD
a s dalšími institucemi.
V rámci Doprovázení jsme zrealizovali 6 víkendových terapeutických setkání
náhradních rodin, zrealizovali jsme 23 jednodenních vzdělávacích seminářů, 1 letní
pobyt a dva víkendy pro mladistvé, 1 letní tábor pro děti. Dále pak 3 letní pobyty
pro celé rodiny a 1 letní pobyt pro náhradní matky a jejich přijaté dcery. Většina
klientů se vzdělávala na klubech, kterých proběhlo 57.
AKTIVITY:
• Počet návštěv v rodinách: 1252
• Počet telefonických a mailových konzultací: 3428
• Počet hodin přímé práce s klienty: 3064
Klienti:
• Počet doprovázených rodin: 175
• Počet podpořených dětí: 343
• Počet podpořených náhradních rodičů: 282
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3. projekt

Vzdělávací služby
Vedoucí projektu: Martina Smutná
Hlavním cílem tohoto projektu je připravit pracovníky OSPOD a další odborníky
na používání metody případových konferencí jako metody běžné a bezpečné
pro všechny zúčastněné, dále pak odborníkům nabídnout sdílení našich zkušeností
a předávání našeho know-how v oblasti NRP.
Naším stálým cílem je síťovat služby v péči o ohrožené děti a jejich rodiny.
Vzdělávání pro odborníky
Zrealizovali jsme:
• facilitace případových konferencí – facilitovali jsme 34 případových
konferencí, některé z nich jsme i organizovali – 14 případových konferencí,
počet účastníků byl 340.
• semináře a výcviky na téma případových konferencí – zrealizovali
jsme 10 dvoudenních seminářů a 3 pětidenní výcviky na téma případových
konferencí, kterých se zúčastnilo celkem 154 účastníků.
• supervize facilitátorů případových konferencí – zrealizovali jsme
1 supervizní setkání facilitátorů případových konferencí, kterého se celkem
zúčastnili 4 účastníci, dále 1 trénink facilitátorů, kterého se zúčastnilo
7 účastníků.
• vzdělávání „na klíč“ pro náhradní rodiče, kteří nemají uzavřenu
dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací – zrealizovali jsme
3 semináře na klíč na zakázku od pracovišť OSPOD pro klienty, kteří s námi
nemají sepsané dohody o výkonu PP, kterých se zúčastnilo 45 pěstounů.
Klienti:
• Počet náhradních rodičů: 45
• Počet odborníků: 505
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Podpora při zavádění případových konferencí
do praxe pracovišť SPOD
V rámci tohoto projektu jsme spolupracovali s 5 pracovišti OSPOD, a to v Litvínově,
Čáslavi, Mladé Boleslavi, Karlových Varech a Ostrově u Karlových Varů. V rámci
této spolupráce jsme uskutečnili 5 dvoudenních seminářů Jak zorganizovat
případovou konferenci, kterých se celkem zúčastnilo 49 pracovníků, 6 supervizí,
kterých se zúčastnilo 43 pracovníků a 4 případové konference (jednu z plánovaných případových konferencí jsme nemohli zrealizovat na základě podmínek
konkrétního pracoviště, proto byla nahrazena supervizí), kterých se zúčastnilo
38 účastníků. Zrealizovali jsme také trénink facilitátorů případových konferencí,
kterého se zúčastnilo 7 pracovníků z různých pracovišť.
Dítě v nejlepších rukách - zavádění nových postupů a metod
práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu
Za největší úspěch tohoto projektu považujeme skutečnost, že díky všestranné
podpoře se mohlo 7 dětí, které prošly pěstounskou péčí na přechodnou dobu,
vrátit do svých biologických rodin a jedno dítě mohlo přejít do adoptivní rodiny.
Žádné z těchto dětí nemuselo být umístěno do různých forem ústavní výchovy,
a tedy si s sebou nenesou další traumata s tím spojená. Také biologické rodiny
(a jedna rodina adoptivní) získaly díky tomuto projektu podporu, která by jim jinak
nemohla být v dostatečné míře nabídnuta. Úspěšnost této spolupráce jsme si
průběžně ověřovali pomocí ústní zpětné vazby. Podařilo se nám také podpořit
pěstouny na přechodnou dobu, a to například usnadněním přechodu dětí z jejich
péče do péče následné, dále rozšiřováním jejich profesních dovedností formou
vzdělávání na seminářích a formou sdílení ve svépomocné skupině, případně
i individuálními konzultacemi. Během spolupráce s ostatními odborníky se nám
dařilo šířit informace o pěstounské péči na přechodnou dobu a bořit mýty, které
o této formě náhradní rodinné péče panují.
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Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
jsme poskytovali v roce 2014 služby v tomto rozsahu:
• 1) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
• 2) Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče
osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče a sledování
výkonu pěstounské péče této osoby.
• 3) Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče.
• 4) Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů.
• 5) Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
• 6) Pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů.
• 7) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě.
• 8) Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku.
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Finanční zpráva
ROZVAHA K 31. 12. 2014
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
celkem
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek

0 Kč Vlastní zdroje celkem
10 589 Kč Fondy

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

294 883 Kč Výsledek hospodaření
celkem

Oprávky DDNM

-10 589 Kč Účet výsledku hospodaření

Oprávky DDHM
Krátkodobý majetek
celkem
Pohledávky celkem
Poskytnuté zálohy
Odběratelé
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční
majetek celkem
Pokladna
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3 022 622 Kč PASIVA CELKEM

-294 883 Kč Nerozdělený zisk
minulých let
3 022 622 Kč Cizí zdroje celkem
101 260 Kč Krátkodobé závazky
celkem
12 860 Kč Dodavatelé
400 Kč Ostatní závazky
88 000 Kč Zaměstnanci
2 918 034 Kč Závazky k institucím (SP+ZP)
21 716 Kč Ostatní přímé daně

3 022 622 Kč
456 742 Kč

200 769 Kč
255 973 Kč
8 478 Kč
247 495 Kč
2 565 880 Kč
764 366 Kč
76 509 Kč

3 470 Kč
404 809 Kč
202 874 Kč
41 771 Kč

Peníze na cestě

0 Kč Jiné závazky

7 970 Kč

Účty v bankách

2 896 318 Kč Dohadné účty pasivní

26 963 Kč

Jiná aktiva celkem

3 328 Kč Jiná pasiva celkem

1 801 514 Kč

Příjmy příštích období

3 328 Kč Výnosy příštích období

1 801 514 Kč
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Komentář:

Rozum a Cit je organizace, která není založena za účelem podnikání
a hospodaří dle
schválených stanov. Organizace vlastní pouze drobný
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, peněžní prostředky jsou soustředěny
na jednom bankovním účtu vedeném u Raiffeisen Bank.
Výsledek hospodaření za rok 2014 je tvořen finančním darem, jehož použití nebylo
vázáno k vykazovanému účetnímu období a rozdílem mezi výnosy a náklady
aktivit projektu 209.
Dohadné účty aktivní – výše předpokládaného doplatku SPVPP dle uzavřených
smluv v roce 2014.
Náklady příštích období – uhrazená faktura za zákaznickou podporu
softwarového produktu v roce 2015.
Krátkodobé závazky organizace – došlé faktury neuhrazené k 31.12.2014
a týkající se tohoto roku, část nevyplacených mezd za prosinec 2014 včetně
odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň zálohová a srážková, zákonné pojištění
KOOPERATIVA),
Dohadné účty pasivní – náklady věcně i časově související s rokem 2014,
k závěru roku však nebyl ještě k dispozici doklad..
Výnosy příštích období – převod nespotřebované části SPVPP do roku 2015.
Úplná účetní závěrka včetně přílohy za rok 2014 je uložena v sídle organizace.
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2014
Náklady celkem

10 667 135 Kč

Spotřebované
nákupy

411 482 Kč Tržby z prodeje služeb

751 000 Kč

Spotřeba materiálu

309 665 Kč Ostatní výnosy celkem

470 Kč

101 817 Kč Úroky

470 Kč

Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
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10 658 657 Kč Výnosy celkem

2 576 301 Kč
38 142 Kč

Cestovné

113 603 Kč Přijaté příspěvky celkem

902 204 Kč

Náklady na
reprezentaci

23 875 Kč Přijaté příspěvky (vč. darů)

902 204 Kč

Ostatní služby

2 400 681 Kč Provozní dotace celkem

9 013 461 Kč

Osobní náklady
celkem

7 612 553 Kč Provozní dotace

9 013 461 Kč

Mzdové náklady

5 870 847 Kč

Zákonné sociální
pojištění

1 741 706 Kč

Daně a poplatky
celkem

5 133 Kč Výsledek
hospodaření

Ostatní daně
a poplatky

5 133 Kč

Ostatní náklady
celkem

53 188 Kč

Jiné ostatní náklady

53 188 Kč
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8 478 Kč

PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
Získané prostředky

Částka

% podíl

Dotace celkem

9 013 460 Kč

84,5

Státní příspěvek na výkon PP (SPVPP)

8 211 229 Kč

MPSV - odbor rodiny a dávkových systémů

306 231 Kč

MPSV - odbor sociální služeb a sociálního zabezpečení

288 000 Kč

Středočeský kraj - HUF

200 000 Kč

8 000 Kč

Město Benešov
Nadační příspěvky a dary celkem

902 204 Kč

Z toho: Nadační fond J&T

800 000 Kč

Firemní a ostatní drobné dary

102 204 Kč

Ostatní - příjmy od uživatelů služeb, úroky apod.
celkem

8,5

751 471 Kč

7,0

10 667 135 Kč

100

Předsednictvo občanského sdružení Rozum a Cit

• Předsedkyně předsednictva – Mgr. Jaroslava Máliková
• Revizor – Mgr. Juraj Málik
• Členka předsednictva – PhDr. Věduna Bubleová
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Členění nákladových položek DLE projektů
Nákladová položka/číslo projektu
Spotřební nákupy celkem
z toho: kancelářské potřeby
pořízený drobný dlohodobý hm. majetek

201

203

38 107 Kč

300 225 Kč

9 151 Kč

37 249 Kč

864 Kč

33 821 Kč
126 915 Kč

pohonné hmoty

5 711 Kč

výtvarné potřeby, pomůcky, odb. literatura

5 619 Kč

10 945 Kč

ostatní

2 831 Kč

25 441 Kč

energie
Služby celkem

13 931 Kč

65 854 Kč

282 630 Kč

1 963 198 Kč

z toho: opravy a udržování

3 163 Kč

18 091 Kč

cestovné

15 362 Kč

83 670 Kč

125 Kč

9 943 Kč

občerstvení na klubech a vzděl. akcích
telefony + poštovné

32 135 Kč

115 702 Kč

pronájem prostor + služby s nájmem spoj.

73 680 Kč

544 402 Kč
127 589 Kč

nájemné auto + drobné provozní

29 542 Kč

tisky brožur a ostatních materiálů

22 009 Kč

20 729 Kč

externí lektoři a terapeuti

35 667 Kč

106 382 Kč

stravování + ubytování
školení, konference, supervize

235 666 Kč
12 554 Kč

odlehčení, respit, poradenství v rodinách
ostatní služby (vstupné,inz.,kopírování ap.)
software 5000-60000
zprac. mezd a person. agendy, právní služby

412 439 Kč
594 Kč

27 954 Kč

5 740 Kč

27 440 Kč

46 805 Kč

177 677 Kč

IT služby + web

5 254 Kč

20 886 Kč

Osobní náklady celkem

1 460 421 Kč

5 363 262 Kč

Mzdové náklady

1 020 449 Kč

3 585 708 Kč

Dohody o provedení práce
Odvody – sociální a zdravotní pojištění
Ostatní provozní (pojištění, poplatky) celkem
NÁKLADY projektové celkem
Nadprojektové náklady
Náklady organizace celkem
projekt 201
projekt 203
projekt 206
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34 628 Kč

– Poradenské centrum
– Doprovázení rodin
– Případová práce pro doprovázené rodiny

Rozum a Cit — www.rozumacit.cz

96 377 Kč

557 326 Kč

343 595 Kč

1 220 228 Kč

10 260 Kč

39 827 Kč

1 791 418 Kč

7 666 512 Kč

rok 2014
206

207

208

209

CELKEM

2 938 Kč

15 521 Kč

16 614 Kč

33 442 Kč

406 847 Kč

939 Kč

5 086 Kč

2 885 Kč

4 967 Kč

60 277 Kč

817 Kč

35 502 Kč

11 405 Kč

158 969 Kč

1 999 Kč

6 258 Kč

6 681 Kč

16 564 Kč
5 446 Kč
6 106 Kč

33 718 Kč

4 177 Kč

7 048 Kč

10 807 Kč

101 817 Kč

38 600 Kč

53 293 Kč

211 855 Kč

2 555 682 Kč

2 000 Kč

719 Kč

2 815 Kč

26 788 Kč

596 Kč

5 151 Kč

2 918 Kč

5 906 Kč

113 603 Kč

924 Kč

94 Kč

816 Kč

11 973 Kč

23 875 Kč

769 Kč

3 556 Kč

3 332 Kč

9 099 Kč

164 593 Kč

8 100 Kč

21 782 Kč

33 834 Kč

681 798 Kč

2 668 Kč

3 687 Kč

8 112 Kč

171 598 Kč

9 130 Kč

9 739 Kč

3 983 Kč

65 590 Kč

2 095 Kč

3 200 Kč

2 400 Kč

99 040 Kč

248 784 Kč

1 495 Kč

237 161 Kč

972 Kč

1 320 Kč

700 Kč

7 554 Kč

57 728 Kč
412 439 Kč

750 Kč

7 855 Kč

36 403 Kč

2 719 Kč

35 899 Kč

3 300 Kč

6 500 Kč

14 813 Kč

249 845 Kč

81 Kč

700 Kč

2 657 Kč

29 578 Kč

51 792 Kč

90 055 Kč

279 055 Kč

367 968 Kč

7 612 553 Kč

37 933 Kč

52 000 Kč

202 280 Kč

232 677 Kč

5 131 047 Kč

960 Kč

20 375 Kč

8 000 Kč

56 762 Kč

739 800 Kč

12 899 Kč

17 680 Kč

68 775 Kč

78 529 Kč

1 741 706 Kč

8 233 Kč

58 320 Kč

621 498 Kč

10 633 402 Kč

60 836 Kč

144 176 Kč

348 962 Kč

25 255 Kč
10 658 657 Kč
projekt 207
projekt 208
projekt 209

– Podpora zavádění systému případových konferencí do praxe pracovišť SPOD
– Dítě v nejlepších rukách
– Vzdělávání odborníků a neziskových organizací

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Finanční prostředky
dárců použité v roce 2014

Za finanční podporu našich projektů děkujeme:
Nadačnímu fondu J&T, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Středočeskému
kraji, Městu Benešov za poskytnutí prostředků z Grantového fondu města
Benešov.

Zvláštní poděkování za dlouholeté partnerství a finanční podporu našich projektů
patří Nadačnímu fondu Rozum a Cit.

Za finanční a jinou podporu děkujeme také firmám a osobám:
ICP, s. r. o., Poradce podnikateľa, spol. s r.o., S-EPI, s. r. o.,
Radce Smutné a ostatním nejmenovaným dárcům.
Aktivity projektů „Podpora zavádění případových konferencí do praxe
pracovišť SPOD“ a „Dítě v nejlepších rukách – zavádění nových postupů
a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu“ byly
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
Projekty „Poradenské centrum pro náhradní rodiny“ a „Dítě v nejlepších
rukách – zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské
péče na přechodnou dobu“ byly realizovány s přispěním Středočeského kraje.

16

Rozum a Cit — www.rozumacit.cz

Rozum a Cit, z. s.
Na Výsluní 2271
251 01 Říčany
Tel: 323 605 782
rozumacit@rozumacit.cz
www.rozumacit.cz
číslo účtu: 268043028/5500
Grafické zpracování: Jakub Cejpek

